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RESUMO

Por muitos anos a loucura tem estado presente em debates seja dentro da psicologia ou na sociedade mais ampla. Houve épocas em que 
ocorreram intensas discriminações, outras de conscientização que o louco também precisa de uma vida digna e de respeito como todos. Tendo a 
saúde mental como uma ampla área da psicologia, é necessário que, além de profissionais capacitados no campo, haja uma melhor compreensão 
entre os estudantes do curso, sejam eles iniciantes ou que já estão prestes a se formar. A pesquisa “A loucura na formação do psicólogo”, com 
início julho/17, dentro do Programa de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá (UNESA) campus de Nova Iguaçu, se propõe a analisar a 
percepção dos alunos de Psicologia sobre a loucura. Os procedimentos que estão sendo utilizados são questionários e grupos focais. A partir dos 
questionários aplicados até este momento maio/18 pôde-se fazer alguns recortes quanto à perspectiva dos alunos sobre a loucura tendo como 
referência a religião, idade, regionalidade, entre outros. O nível de escolaridade dos pais ou responsáveis dos entrevistados será o foco deste 
resumo. Para isso, serão consideradas respostas relevantes para análise pais com os dois extremos de níveis de escolaridade presente na 
pesquisa: analfabetos e ensino fundamental incompleto e ensino superior completo. Com base nos 247 questionários aplicados, 122 são 
relevantes, tendo entre eles pais ou pelo menos um dos pais e/ou responsáveis com nível superior completo, fundamental incompleto e 
analfabeto. Dos 122 questionários, 42 são de alunos possuem pais ou responsável com ensino superior completo, 71 com ensino fundamental 
incompleto e 09 analfabetos. Foi possível observar que grande parte dos alunos que tem pelo menos um dos pais com ensino superior tem pouca 
noção do que seja loucura e onde seus tratamentos ocorrem, inclusive, muitos relatam que não há tratamento e, se há, respondem somente 
“medicamento” ou “psiquiatra”. Apesar de alguns bons resultados e respostas coerentes, estudantes com pelo menos um dos pais com ensino 
superior apresentaram respostas mais inconsistentes comparadas com as respostas dos alunos com pais com apenas ensino fundamental ou 
analfabetos.  Estes, apesar de muitos descreverem loucura de forma incoerente, apresentaram respostas relativamente bem aceitas e relataram 
conhecimento sobre a existência dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Apesar desta análise, não é possível inferir que o nível de 
escolaridade dos pais interfere diretamente na qualidade das respostas dos alunos, descartando, assim, a presença de outros fatores externos 
como nível socioeconômico, familiares com transtornos mentais, motivação para cursar psicologia, constituição familiar (pode haver alunos que 
não vivem com os pais ou responsáveis) entre outros. É preciso fazer uma análise mais minuciosa e com mais questionários para, de fato, 
determinar se o nível de escolaridade dos pais é um fator de influência para construção de opinião e conhecimento dos alunos sobre a loucura.
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